PRAVIDLA

MECHADÍLNY

Stolní vrtačku, kombinovanou brusku a kotoučovou pilu mohou
používat jen členové, kteří absolvovali školení BOZP!
V mechadílně nejez ani nepij!
Používej ochranné brýle! Oči máš jen jedny.
Víš, kde je lékárnička? Pokud se zraníš, zapiš to do protokolu.
Nepoužívej elektrické nářadí, pokud ve FabLabu není nikdo další.
Když se zraníš uprostřed noci, tak ti nikdo nepomůže.
Na lakování slouží digestoř. Odsávání funguje během provozních
hodin JICu (ve všední dny, do 17:00). Ale i bez odsávání má smysl.
Uklízej po sobě! Co visí, je uklizeno. Co leží, je nepořádek!
Pokud odejdeš, a necháš po sobě na stole nepořádek, tak to
není opomenutí, ale tvé rozhodnutí. Budeme to řešit.
Každé nářadí má své místo. Obrysy ručních nářadí jsou
nakresleny na zdech kde mají viset. AKU nářadí patří na poličku
nebo na háky u nabíječek.
Pokud je baterie AKU nářadí skoro vybitá, dej ji do nabíječky.
Baterie pasují jen do správných nabíječek, takže to nejde poplést.
Pokud dopotřebuješ jakýkoliv spotřební materiál, nebo poškodíš
nástroj, připiš nám to prosím na papír vedle lékárničky. Díky.

Za mechadílnu primárně zodpovídá Honza Chromec.
Pokud ti něco není jasné, zeptej se ho osobně nebo na Mattermostu.

PRAVIDLA PRO BRUSKU
Stolní brusku je možno používat jen po proškolení BOZP!
Používej ochranné brýle! Oči máš jen jedny.
Nepoužívej rukavice! Snadno se zachytí do rotujících částí.
Je poškozený brusný pás? Nepoužívej! Dej vědět CORE týmu.
Výměnu brusného pásu může dělat jen CORE tým.
Ale rádi ti pás vyměníme, máme různé hrubosti.
Sjíždí brusný pás? Vycentruj jej ladicím kolečkem (za chodu).
Pokud nevíš jak, zeptej se CORE týmu nebo prostuduj návod.
Pokud brousíš na brusném pásu, připoj si z boku vysavač!
Pokud brousíš dřevo/překližku, postupuj zlehka a v průběhu
měň pozici na brusném pásu (zleva-doprava). Jinak se pás rychle
začerní a zbytečně opotřebuje.
Brusný kotouč je primárně určen na ocel.
Na brusném kotouči se nesmí brousit hliník a měkké kovy
(zalepuje kotouč, může explodovat).
Uklízej po sobě! I se zapnutým odsáváním bude po práci
okolo brusky nějaký prach. Vyluxuj ho!

Za mechadílnu primárně zodpovídá Honza Chromec.
Pokud ti něco není jasné, zeptej se ho osobně nebo na Mattermostu.

PRAVIDLA PRO VRTAČKU
Stolní vrtačku je možno používat jen po proškolení BOZP!
Používej ochranné brýle! Oči máš jen jedny.
Nepoužívej rukavice! Snadno se zachytí do rotujících částí.
Zákaz deaktivace bezpečnostních prvků (ochranné plexisklo).
Máš dostatečně utažený vrták? Máš upnutý obrobek proti
pootočení? Při vrtání je zakázáno držet obrobek jen v ruce!
Měnit otáčky (nastavení řemenů) je možno pouze po proškolení
někým z CORE. Pokud změníš otáčky, ihned po práci je vrať zpět!
Měnit náklon stolu můžeš pouze po proškolení někým z CORE.
Pokud změníš náklon stolu, tak jej po práci vrať přesně zpět!
Uklízej po sobě! Vrtáky patří zpátky do krabičky.
Přilehlé plochy zameť a vyluxuj!
Kovové špony mohou někoho poranit!
Za neuklizení ti hrozí zákaz na 1 měsíc.
Zlomil se ti vrták? Nic se neděje, jen nám to prosím napiš
na papír vedle lékárničky, ať jej můžeme doplnit/dokoupit.

Za mechadílnu primárně zodpovídá Honza Chromec.
Pokud ti něco není jasné, zeptej se ho osobně nebo na Mattermostu.

PRAVIDLA PRO PILU
Kotoučovou pilu je možno používat jen po proškolení BOZP!
Používej ochranné brýle! Oči máš jen jedny.
Nepoužívej rukavice! Snadno se zachytí do rotujících částí.
Je zakázáno odmontovávat Fabmana z napájecího kabelu!
Pokud zjistíš, že kabel není pevně spojen, oznam to ihned někomu
z CORE týmu.
Máš správně upevněný materiál? Máš správně umístěnou lištu?
Máš nastavenou správnou hloubku řezu? Máš správné otáčky?
Řezej pouze s připojeným vysavačem/vakem na třísky.
Po práci se tlačítkem odhlas z Fabmana
(dřív, než jej odpojíš od elektřiny).
Uklízej po sobě! Vysyp vak na třísky. Pilu včetně všech kabelů
a příslušenství zavři do krabice. Lištu vrať k oknu.
Ukliď místo, kde se řezalo.

Za mechadílnu primárně zodpovídá Honza Chromec.
Pokud ti něco není jasné, zeptej se ho osobně nebo na Mattermostu.

